E&oltanten van Electneztatrbedr~ventn Nederlrand (VEEN) pulsl,ceert dmplgk
van dc energa-wgzer, een getal dat aangeeft of he-%etlergeverbrwrkwag een apefflrtla
of hoog IS

wrxhrItn la energiererbmk. Zo kan b~voorbeeldhet energ~everbruikvan twee
Ika8ten, die =a vnjurvtl gefijke inhoud hebben en eenzelfde temperatuur in koel- en
srmmte bmeiken, onder dezelfde omstandigheden we1 350 k Whper jaar verschillen.
j hu~digek w h - p r ~ neer
s
op ca f 70,- per jaar. Of
prekcnd in p l d komt dit b ~de
andtrs uitgedrukt: dia verxhil in energieverbruik tussen de beide koelkasten-is meer
an 10% van het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een huishouding!
Dat konsumenten veelal niet op de hoogte zijn met dergelijke gegevens, blijkt onder
andcre uit een door het IPM in opdracht van de VEEN uitgevoerd onderzoek (1980):
'Het ontbreekt de konsument over het algemeen aan een duidelijk, eenduidig inzicht in
het eigenemrgieverbruik, zowel wat betreft de verschillende soorten energiegebruikende apparatuur, als wat betreft het energieverbruik van een bepaald apparaat'.
Ekn van de mogelijkheden om energie te besparen in de huishouding zonder hiermee
het verzorgingsnivo aan te tasten, is bij de aanschaf van een apparaat te letten op het
energieverbruik.
Kennis omtrent het energieverbruik van diverse apparaten kan leiden tot verschillende energiebesparende beslissingen :
a. de beslissing een bepaald soort apparaat (zoals afwasmachine, droogtrommel) niet
aan te schaffen, omdat bijvoorbeeld de kosten van aanschaf en gebruik niet opwegen
tegen de baten die van het apparaat worden verwacht;
b. de beslissing een dergelijk apparaat we1 aan te schaffen, maar binnen deze soort een
merk en type te kiezen met een niet te hoog energieverbruik,
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1977) is naar voren gekomen, dat pro.dukten met een
Uit onderzoek (Box en HERMANS,
hoge penetratiegraad veelal als onmisbaar worden beschouwd en dat de konsumenten
van mening zijn, dat bij deze produkten het energieverbruik niet of slechts in geringe
mate een kriterium bij de aanschaf kan zijn. De schrijvers merken op, dat 'hieruit valt
op te maken, dat de vraag 'zou men bg aanschaf a1 of niet rekening moeten houden met
het energieverbruik?' is opgevat in relatie met het a1of niet aanschaffen van een produkt
en niet als een specifiek aspekt, dat bijvoorbeeld zou kunnen worden gebruikt bij de
sclcktie tussen merken'.
En verder konkluderen zij : 'Wat betreft de meer noodzakelijk geachte produkten
lijkt de konsument voorlopig niet bereid energieschaarste in zijn aankoopoverweging
te betrekken. Energiebesparing met betrekking tot deze produkten lijkt voorlopig
alleen te realiseren door meer konkrete informatie over het energieverbruik en de
kosten hiervan. De konsument kan dan op grond hiervan eventueel zijn gebruiksgedrag aanpassen en/of bij de aanschaf het energieverbruik hanteren als keuzekriterium
tussen merken. Zolang deze informatie niet op het ogenblik van aanschaf aanwezig is en het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn zal worden gerealiseerd - kan het
energieverbruik als keuzeaspekt bij de aanschaf niet tot zijn recht komen.' Inmiddels
lijkt er, voor wat dit laatste betreft, toch enige verandering te komea: de Raad van de
Europese Gemeenschappen heeft in mei 1979een kaderrichtlijn vastgesteld betreffende
de informatie over het energieverbruik van in de huishouding gebruikte apparaten
door middel van etikettermg. In deze kaderrichtlijn wordt aangegeven hoeeen door
fabrikant of importeur te verstrekken energielabel bij een bepaald apparaat er uitzien
moet en welke gegevens daarop moeten worden vermeld (zie fig. 1). Aanvullend
worden toepassingsrichtlijnen vastgesteld voor de diverse apparaten. Voor ovens,
wasmachines, afwasmachines, koelkasten en diepvriezers is een dergelijke richdijn, ,
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aan bij de ontwikkeling dat steeds meer fabrikanten produkt-informatie in gestandaardiseerde vorm geven.
Om toch enig inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid vande fabrikantenopgaven en
om hierop zonodig enige invloed te kunnen uitoefenen, worden steekproefsgewijs
apparaten door de KEMA onderzocht (tot nu toe werd ca. 10% van de apparaten
getest). Uit deze kontrolemetingen bleek, dat een deel van de verkregen resultaten
afweek vande opgave van de fabrikant of importeur. In deze gevallen werd de fabrikant
of importeur hierover bericht, hetgeen meestal tot gevolg had, dat deze akkoord ging
met de door KEMA gemeten resultaten. Deze resultaten werden dan ook gepubliceerd.
Enkele malen werd een tweede exemplaar van het apparaat onderzocht.
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Ervaringen met de energie-wijzer
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Tot nu toe zijn zes publikaties van de energie-wijzer verschenen: koelkasten, kleine ' - '
diepvriezers, grote diepvriezers, afwasmachines en twee van wasmachines. De publika- -.
'S
ties beperken zich tot die huishoudelijk apparaten, die in belangrijke mate (kunnen)
bijdragen tot het huishoudelijk elektriciteitsverbruik. In het bovengenoemde rijtje
hoort dan ook zeker de droogtrommel thuis. Voor dit apparaat is echter nog geen .;$'
IEC-meetmethode ter bepaling van het energieverbruik vastgesteld, zodat hierover g
voorlopig geen vergelijkbare gegevens kunnen worden verzameld, gekontrole
gepubliceerd.
Uit reakties van gebruikers blijkt, dat de energie-wijzerpublikatiesvgorzieh
behoefte: de behoefte aan informatie over het energieverbruik van apparaten, maar
ook de behoefte aan een overzicht van (bijna) alle momenteel verkrijgbare merken en
typen van een apparaat. Echter, geen enkel systeem kan voor iedereen ideaal zijn; zo
heeft ook de energie-wijzer enkele beperkingen, die door sommigen als bezwaar worden ervaren.
Als t t n van de bezwaren wordt genoemd de grote nadruk diedoor middel vande,pijl
wordt gelegd op het specifiekeenergieverbruik. Dit zou tot gevolg kunnen hebben, dat
grotere apparaten worden gekocht dan men nodig heeft, omdat het specifieke verbruik
van apparaten met een grote inhoud lager zou zijn dan dat van kleine apparaten.
Bij diepvriezers was dit verschijnsel zo duidelijk, dat deze apparaten in twee'grd'e-'
pen zijn verdeeld, waarbij voor de grote diepvriezers een andere klape-indeling is
gehanteerd dan voor de kleine diepvriezers. Bij de andere apparatenWasdit verschil
tussen grote en kleine toestellen minder duidelijk. Om te vogrkomen dat een on@ste
aankoopbeslissing wordt genomen, wordt er in de publikaties zo,veel poge$jka
wezen, dat men eerst moet beslissen hoe groot het apparaat rnoetj~jjp_&
&,
hoefte te voorzien; is de grootte van het apparaat bepaald, d m kan~men&i?mea

